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Megaponte no
‘Velho Chico’

Estrutura que vai ligar Pintópolis a São Francisco
terámaisdeumquilômetrodeextensão.Obras,auto-
rizadas nesta quinta pelo governo de Minas, devem
começar no próximo ano e serem concluídas até
2024, facilitando a vida dos moradores.PÁGINA 3

Três cidades do Norte de Minas entram na disputa para abri-
gar uma fábrica do Grupo Heineken. Pirapora, Janaúba e
Buenópolis oferecem vantagens para serem escolhidas e apos-
tamnoinvestimentoparapromoverodesenvolvimentoeconô-
mico e social do município. PÁGINA 4

Briga por cervejaria

Mais de 3 mil pessoas são aguardadas para partici-
pardeumaassembleia,hoje,queirádefinirseoestatu-
to do Cruzeiro poderá ser alterado. Medida é necessá-
ria para que o clube possa negociar até 90% das ações
da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).PÁGINA 9

Votação para
definir o futuro

Meninosemeninasde5a 11anospoderãoserimuni-
zados contra a Covid-19 com uma dose especial da Pfi-
zer para esse público. A Agência Nacional de Vigilân-

ciaSanitária(Anvisa)divulgounestaquintaaautoriza-
ção para aplicação da vacina, que terá concentração
menor que a dos adultos e um frasco diferenciado, na

cor laranja. Apesar da aprovação, o Ministério da Saú-
de ainda não tem previsão de quando começará a dis-
ponibilizar a proteção para as crianças.PÁGINA 5
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VISITAS VIRTUAIS

Com as restrições sanitárias, construtoras permi-
tem visitas on-line aos imóveis. E bancos investem
em tecnologia para simulações on-line de crédito e
de financiamento.

MAS...

... Apesar do cenário favorável, o mercado registra
um déficit habitacional de quase 8 milhões de imó-
veis em todo o Brasil, contabiliza a FenSeg.

NOVA DENÚNCIA

O Pros continua sua autofagia. O presidente que ba-
lança no cargo, Eurípedes Junior, foi novamente de-
nunciado à Justiça Federal em Goiás por suposta
lavagem de dinheiro.

QUEM DEIXOU?

Líder da oposição na Câmara, o deputado Ales-
sandro Molon (PSB-RJ) cobra do ministro da Jus-
tiça, Anderson Torres, explicações sobre a de-
núncia de que um policial federal teria acessado
o ambiente de conferência da prova do Enem.
Entre outros pontos, o deputado questiona
quem autorizou a entrada do agente e quais da-
dos ele teria acessado. A denúncia partiu de ser-
vidores do Inep.

TUDO OFF-LINE

Embora o ministro Marcelo Queiroga ratifique
que dados não foram sequestrados pelos piratas
on-line, e que há backup de todo o DataSus, espe-
cialistas indicam que o ataque bloqueou o acesso
aos sistemas.

TI EXPLICA

Um especialista em TI explica: “Os dados ficam por
trás de um mainframe poderoso. As dificuldades es-
tão em garantir a segurança da rede para voltar a
liberar as consultas. O que houve foi ataque de nega-
ção com tentativa de expurga de dados”.

LÁ VEM O RIO

A PGR em Brasília abriu inquérito para apurar de-
núncia de que importantes autoridades no Rio de
Janeiro agem para obstruir o trabalho da Justiça,
que investiga um reconhecido árbitro atuante nos
tribunais. Procuradores, advogados e até conselhei-
ros de Tribunais de Contas estariam operando osten-
sivamente para essa interferência.

DEFASAGEM

O número de servidores da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) caiu nos últimos anos.
Atualmente, são pouco mais de 1.500 servidores res-
ponsáveis, entre outras funções, pela fiscalização
em portos e aeroportos. Os dados constam no Portal
da Transparência do Governo que também mostra
queda no orçamento da Agência – de R$ 739 mi-
lhões, em 2017, para R$ 659 milhões no ano passado.

ESVAZIAMENTO

Em 2008, eram 1.960 servidores. Na última década,
foi realizado apenas um concurso público para
preenchimento de cargos de técnicos e de especialis-
tas. Procurada, a Anvisa não se manifestou sobre o
número de funcionários e alegou “alta demanda”.

FOI TUDO LIMPO

Um dos alvos de busca numa operação da Civil do DF, que
investigacontratodealuguelparaaSecretariadeAdminis-
tração Penitenciária do DF, a construtora Paulo Octavio
informouquevenceulicitação,comvaloraferidopelaTer-
recap, e que realizou investimentos no edifício sem repas-
sar custos, para adequá-lo à demanda da Seape.

TCHAU, UNIFORME

Geraldo Nugoli, o secretário que foi exonerado na quar-
ta-feira mesmo, já balançava no cargo cercado pelo
MPDFT, que ainda cobra folha de ponto de três servido-
res protegidos por ele no gabinete que deixou. Revolta-
do, Nugoli gravou vídeo de despedida retirando a cami-
sa de uniforme e atirando para um colega.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Quem é do sertão norte-mineiro certamen-
te ouviu falar do trem que levava os sertane-
jos de Belo Horizonte a cidades do interior,
chegando até o sul da Bahia. Além de permitir
o ir e vir, permitia que o homem do campo
pudesse dar vazão às suas mercadorias. Hoje,
infelizmente, o trem do sertão é apenas me-
mória, história...

Não se sabe quem julgou o trem uma modali-
dade de transporte ineficiente, levando à des-
truição das ferrovias. O mais estranho é que em
países continentais como o Brasil, o trem é a
modalidade mais usada, não apenas para trans-
porte de pessoas, como para o transporte de
cargas.

Outro ponto que traz reflexão é o fato de que as
poucas rotas, os poucos quilômetros de trilhos
que restaram continuam sendo explorados por
empresas privadas, mas apenas para o transpor-
te de cargas.

Fica, então, a pergunta: se é bom para as empre-
sas privadas, por quais motivos deixaram de o
ser para a população em geral? Enquanto isso, as
rodovias são invadidas por incontáveis cami-
nhões que, com suas cargas pesadas, mais do que
destruir as estradas que cortam o país provocam
acidentes, tirando vidas de quem estava dirigin-
do de forma responsável.

Já é tempo de esse formato ser repensado,
de as ferrovias voltarem a fazer parte do coti-
diano do brasileiro, seja para transporte de
cargas, mas principalmente para o transpor-
te de pessoas.

Óbvio que essa retomada requer uma moder-
nização das ferrovias, dos equipamentos a se-
rem utilizados, dos trens em si. Mas, certamen-
te, a volta dos trens, na sua versão moderna,
vai não apenas alegrar os saudosistas, como
também permitir que o transporte interesta-
dual se torne mais barato e, portanto, acessí-
vel a um maior número de cidadãos, que so-
nham conhecer as belezas do Brasil ou mesmo
visitar entes queridos.

Outro benefício é o a diminuição do valor dos
fretes e, consequentemente, o barateamento dos
alimentos, por exemplo, que poderão ser envia-
dos para os quatro cantos do país, a custo muito
menor. Isso implica em menor inflação e, princi-
palmente, em mesa mais farta. Sim, o trem pode
ser parceiro para o Brasil do desenvolvimento.
Então, que o trem volte logo aos trilhos, para
fazer a alegria de sertanejos mineiros e de toda
uma nação!

EDITORIAL
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI

$eguro habitacional

ComWalmor Parente e Equipe DF, SP e Nordeste

ImpulsionadopelocréditoimobiliárioquedevesomarR$200bilhõesesteano,osegurohabitacionalcresceudesde
2020eatingiurecordeantesdofimdoano.Dejaneiroaoutubro,acarteirasomouR$4,1bilhõesemarrecadaçãode
prêmios,umaumentode12,4%sobreomesmoperíododoanopassado.Éomelhorresultadodesde2017,segundoa
Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg). “A arrecadação tem ligação direta com o financiamento para
compra de imóveis. Até outubro, as instituições financeiras já concederam mais de R$ 171 bilhões em empréstimos
do gênero”. É um dos poucos setores do mercado que, durante a pandemia, reverteu a esperada crise em saldo
positivo, com significativo avanço de construções e compras imobiliárias.

E o trem?
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PRETO NO
BRANCO

Governo autoriza
construção de ponte
sobre o Velho Chico

Minas do Norte

Ficamos com o compromisso de comentar so-
bre o projeto do senador Carlos Viana (PSD) que
continua alimentando a ideia de se candidatar
ao governo deMinas na eleição do próximo ano.
É fatoque, porenquanto, eleapenas tentaapare-
cer no holofote do processo como opção de ter-
ceira via. A única certeza é a dequedeve deixar o
PSD, independentemente de candidatura. Se irá
filiar, ou não, ao MDB é outra história. É que,
independentemente de candidatura no Estado,
já declarou que irá apoiar a reeleição do presi-
dente Bolsonaro (PL).

Prefeitura e a Copasa
Há um sentimento na Câmara deMontes Claros

de que a prefeitura perdeu o poder sobre a Copa-
sa, apesar de ser a responsável pela concessão. A
este respeito, o vereador Wilton Dias aproveitou
reunião daquela Casa para apontar os inúmeros
abusos que têm sido praticados pela empresa,
que sequer tem levado em consideração multas
que foram aplicadas. É como se tivesse a certeza
de que estas serão contestadas e não serão pa-
gas. O vereador sugeriu que a prefeitura encami-
nhe àquela Casa projeto de lei que permita que a
Amasb tenha o poder de multar.

Sérgio Moro
Estamosassistindodeperto todasasmovimen-

taçõesemtornododireitodedisputarapresidên-
cia da República. Hoje os holofotes estão virados
para a candidatura de Bolsonaro (PL) e Lula (PT).
Entretanto, entre osnomes considerados terceira
via,oex-juizSérgioMorofoioescolhidopelagran-
demídia para ocupar o espaço. Sem querer fazer
exercício de futurologia, é possível prever que, se
nãomudaroposicionamento,dificilmenteconse-
guirá emplacar seu projeto de figurar entre os
principais nomes. É que não está conseguindo
aliar o discurso de candidato com o daquele juiz
combativo,quenaépocaeraveneradopelapopu-
lação. Aliás, foge à ética quando procura aliados
de todas os matizes, com perfil contrário ao que
sempre pregou.

Contraditório da vacina
Considerei interessanteoparecerdopresidente

doConselhoFederal deMedicina (CFM),MauroRi-
beiro, sobrea vacinaçãoeopassaporte sanitário.
Fezo seguinte comentário: “A questãodavacinaé
diferente. Você tem uma pessoa sã e nós vamos
inocular um vírus, ou parte do vírus. É o entendi-
mento do CFM que essa pessoa, dentro dos seus
direitos como cidadão, é livre para dizer que ‘eu
não quero vacinar’. E cabe a nós convencermos
essa pessoa a se vacinar, usando todo tipo de ar-
gumentoquenãosejaa força. Apartir domomen-
toemqueoconselhoécontraavacinaçãoobriga-
tória,nós tambémsomoscontráriosaopassapor-
te vacinal. Se já está mais que provado que as
vacinas não são esterilizantes, quem teve a Covid
pode continuar se contaminando e transmitindo
a doença, qual o sentido de continuar exigindo o
passaporte vacinal?”.

Commais de 1 km de extensão, obra ligará os
municípios de Pintópolis e São Francisco

u

Viana e a eleição

MEGAPONTE - Em junho, emvisita à região, governador anunciou que realizaria a obra

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Da Redação*

Depois de décadas,
chegaaofimaesperape-
la ligação terrestre en-
tre as cidades de Pintó-
polis e São Francisco,
no Norte de Minas. A
tão sonhada ponte so-
bre o rio São Francisco
começaráaserconstruí-
da no ano que vem.

Nestaquinta-feira
(16),ogovernodeMinas,
por meio da Secretaria
de Estado de Infraestru-
tura eMobilidade (Sein-
fra) e do Departamento
de Edifica-ções e Estra-
das de Rodagem (DER-
MG), publicou o extrato
p a r a e x e c u ç ã o d a s
obras de construção da
ponte na MG-402.

A ponte será uma das
maiores já construídas
em Minas, com 1.120
metros de extensão e
13,8 metros de largura,
além de um acesso de
aproximadamente 3
quilômetros.Paraaexe-
cuçãodetodaobra,pre-
vista para ficar pronta

em dois anos, serão inves-
tidos cerca de R$ 113 mi-
lhões. Os recursos são do
Termo de Reparação assi-
nado com a mineradora
Vale, em decorrência do
rompimento da barragem
de Brumadinho.

TRAVESSIA

Desde a abertura da ro-
dovia, a travessia do rio
São Francisco vem sendo
feita por meio de balsas,
que dependem das condi-
çõesclimáticasedacapaci-
dade fluvial do curso
d’água para realizarem a
transposição de veículos
de cargas e de passeio.

Em junho deste ano, o
governador Romeu Zema
anunciou a construção da
ponte eobras de recupera-
ção de estradas. Com a
construção da obra de ar-
te, a circulação de merca-
dorias do setor agrope-
cuário entre as regiões
Norte e Noroeste de Mi-
nas será facilitada e, tam-
bém,oescoamentodapro-
dução dos estados de
Goiás e Mato Grosso para

o Nordeste brasileiro.
Outro importante bene-

fício da obra será ampliar
oacessodascidadesminei-
ras ao Distrito Federal,
uma vez que, por vias as-
faltadas, é preciso passar
por Pirapora, João Pinhei-
ro, Paracatu e Unaí.

“A construção de uma
pontedemais deumquilô-
metro não é tarefa fácil. A
estrutura tem vão de nave-
gação de 240 metros, ou-
tros vãos menores, de 40
metros, e pilares centrais
de 15 metros de altura”, ex-
plica o diretor-geral do
DER-MG,RobsonSantana.

O secretário de Estado
deInfraestruturaeMobili-
dade, Fernando Marcato,
afirma que os serviços de-
vem começar em 2022,
com contratação de pes-
soal, deslocamento de má-
quinas e montagem do
canteiro de obras. “Nossa
meta é concluí-la em 24
meses”, reforça.

CORREDOR DE

TRANSPORTE

A ponte que liga São

Francisco a Pintópolis é
uma demanda antiga dos
moradores da região, que
reivindicam a obra desde
os anos 1950.

A obra, que fica bem
próxima da área urbana
de São Francisco, está
vinculada à execução
da pavimentação do tre-
cho de 73 quilômetros
entre Pintópolis e Uru-
cuia. Nessa etapa serão
investidos R$ 65,5 mi-
lhões e a previsão de iní-
cio dos trabalhos é no co-
meço do próximo ano,
com conclusão no fim
de 2023.

“Com o asfaltamento do
trecho cria-se um corre-
dor no modal rodoviário
que ligará a região Centro-
Oeste, passando por cida-
des mineiras como Unaí,
Arinos,Urucuia, Pintó-po-
lis, São Francisco, Brasília
de Minas, Montes Claros,
Francisco Sá e Salinas, até
chegar à BR-116, que corta
o interior do Nordeste até
Fortaleza,noCeará”,expli-
ca Robson Santana.

*Com Agência Minas

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

GIL LEONARDI/IMPRENSA MG
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Norte de Minas na briga
por fábrica de cerveja
Pirapora, Buenópolis e Janaúba se candidatam para abrigar unidade da
Heineken após empresa desistir de se instalar em Pedro Leopoldo

Economia

u

Larissa Durães

Repórter

Três cidades norte-
mineiras estão na dis-
puta para abrigar a no-
va fábrica do Grupo
Heineken, que anun-
ciou nesta semana
que desistiu de se ins-
talar em Pedro Leopol-
d o , n a G r a n d e B H ,
após imbróglios por
questões ambientais.

Pirapora, Janaúba e
Buenópolis se apresen-
taram como candidatas
para receber o investi-
mento.Deacordocomo
assessor da Associa-
ção dos Municípios da
Área Mineira da Sude-
ne (Amams), Luiz Mon-
tes, a primeira prefei-
tura do Norte de Mi-
nas a manifestar inte-
resse foi Pirapora.

“Além de ter água em
abundância, já foi sede
da fábrica da Antártica.
Na época, era uma das
cervejas mais consumi-
dasnopaís,líderdemer-
cado”, cita Luiz Montes.

Nessa briga, Pirapora
conta com o apoio da
Amams, segundo Mon-
tes, pela infraestrutura
que a cidade já possui.
“É um município que
faz parte da área da Su-
dene, sendo assim, pos-
suiincentivosfiscais,co-
mo isenção de impostos
pordezanos,e,ainda,de
financiamento do Fun-
do Constitucional do
Nordeste (FNE), o que é
umgrandeincentivopa-

ra que essas empresas pos-
samseinstalarnoNortede
Minas”, explica.

No entanto, as outras ci-
dades candidatas também
oferecem incentivos fis-
cais,cadaumaapresentan-
do as vantagens que pos-
sui. “Pirapora é uma forte
candidata exatamente pe-
lo fato de ter sido sede de
uma grande cervejaria por
muitos anos, onde a quali-
dade era o grande desta-
que”, diz.

O prefeito da cidade,
AlexCésar(PTB),dizquePi-
rapora tem todas as condi-
ções hídricas e logísticas
que a Heineken precisa pa-
ra escoar a produção para
o Sudeste brasileiro, além

de fácil ligação com as re-
giões Nordeste e Centro-
Oeste do país.

“Já estamos buscando
contatoscomadiretoriada
HeinekennoBrasilecomo
governo de Minas para co-
locaràdisposiçãotodaaes-
trutura que Pirapora tem
para oferecer”.

SobreoapoiodaAmams,
ele diz que “é uma honra”.

“O pleito pela Heineken
não é só de Pirapora. Mas
devemos entender que se-
ria uma grande transfor-
maçãoparatodososmuni-
cípios do Norte de Minas”,
afirma.

Na manhã de ontem,
AlexCésareo secretáriode
Desenvolvimento Econô-
mico de Pirapora, Hélio Jú-
nior,seguiamparaBeloHo-

rizonte para uma reunião
denegociaçãosobreapossi-
bilidade de a cervejaria se
instalar no município.

BUENÓPOLIS
OprefeitodeBuenópolis,

Célio Santana (PDT), tam-
bém se diz confiante nos
atributos da cidade para
atrair a gigante cervejeira.
“Nósoferecemosoterreno,
oferecemos abundância
em água, aeroporto pra
atender demandas aéreas,
a ferrovia, que irá ser reno-
vada com o novo projeto
da Vale, a BR-135, que será
duplicada.Tantoaferrovia
quanto a rodovia passam
dentro da cidade, além de
mãode obraregional e me-

nos cara”, enumera.
No entanto, ele não es-

conde a insatisfação de ver
aAmamsapoiandoacandi-
datura de Pirapora. “A
Amams está aí para apoiar
todos os seus associados, e
Buenópolistambém éuma
associada e precisa do
apoiodelaparaoseudesen-
volvimento”.

Célio Santana acredita
ainda que a Heineken pos-
sa escolher seu município
pelanecessidadedoseupo-
vo, o que seria o mais im-
portantenavisãodoprefei-
to. “Uma fábrica desta en-
vergadura gerará, no nos-
so município e região, o de-
senvolvimento econômico
e social que necessitamos.
Isto é o que mais precisa-
mos nesse momento”.

JANAÚBA
OprefeitodeJanaúba,Jo-

sé Aparecido Mendes San-
tos,jáinicioucontatospara
buscarapoioparaainstala-
ção do Grupo Heineken no
município.

Elegarantequenãomedi-
rá esforços para a instala-
ção da fábrica em Janaúba.
Além da possibilidade de
benefícios fiscais, ele enu-
meraoutrosatrativosdaci-
dade:localizaçãoprivilegia-
da,comfacilidadedeescoa-
mento da produção e aces-
so aos mercados; referên-
cia em produção de ener-
gia solar, possuindo com-
promisso com energia lim-
pa; água calcária subterrâ-
nea abundante, que é exce-
lente pra fabricação de cer-
vejas e derivados.

PIRAPORA - “Temos umdistrito industrial estruturadopara receber aHeineken”, diz o prefeito AlexCésar

ASCOM PREFEITURA DE PIRAPORA/DIVULGAÇÃO

“O Grupo Heineken reafirma seu
compromisso com o Estado de Minas
Gerais. Em breve, a companhia
anunciará a nova área em que
será instalada a cervejaria”,
informou a empresa em nota
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Saúde

Recomendações
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) divulgou algumas orientações para a
vacinação das crianças. A atenção deve ser
redobrada, uma vez que tanto a dose como a
formulação da vacina a ser aplicada serão
diferentes das aplicadas em jovens e adultos. A
exemplo do que ocorreu nos demais grupos, a
vacinação em crianças deve priorizar grupos
considerados de risco. Pais ou responsáveis devem
ficar atentos com relação ao frasco da vacina, que
terá cor laranja. Para adultos, o frasco é roxo. A
administração da vacina em crianças será de duas
doses de 10 microgramas com três semanas de
intervalo. “O volume a ser aplicado é de 0,2 ml em
uma seringa de 1 ml”, explica a diretora da Anvisa,
Meiruze Sousa Freitas. Outra recomendação da
Anvisa é de que a vacinação das crianças seja feita
em “ambiente específico e segregado da vacinação
de adultos”.

Intervalo de 15 dias
Segundo a diretora da Anvisa, a vacina não deve
ser administrada de forma concomitante com
outras vacinas do calendário infantil. “Por
precaução, é recomendado intervalo de 15 dias”.
“Pais ou responsáveis devem procurar um médico,
caso a criança apresente dores repentinas no peito,
falta de ar ou palpitações após a aplicação da
vacina”, afirmou a diretora.

Dose terá concentração menor que a dos adultos, em frasco diferenciadou

Vacina da Pfizer contra Covid
para crianças será diferente

u SAIBA MAIS

AMPLIAÇÃODEPÚBLICO -Após aprovação da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, aAnvisa

avalia novopedido do Instituto Butantan deuso daCoronaVac para a faixa de 3 a 17 anos

Da Redação*

As crianças brasi-
leiras de 5 a 11 anos
poderão ser vacina-
d a s c o n t r a a C o -
vid-19. A Agência Na-
cional de Vigilância
S a n i t á r i a ( A n v i s a )
a p r o v o u o u s o d o
imunizante produzi-
do pelo consórcio Pfi-
zer-BioNTech, a Co-
mirnaty, para esse
público.

A a p r o v a ç ã o f o i
anunciada nesta quin-
ta-feira (16), após ava-
liação técnica da agên-
cia, sobre o pedido
apresentado em no-
vembro. A resolução
com a autorização da
Anvisa seria publica-
da ainda ontem no
D i á r i o O f i c i a l d a
União, em edição espe-
cial, segundo o geren-
te geral de Medica-
m e n t o s d a A n v i s a ,
Gustavo Mendes.

“Com base na totali-
dade das evidências
científicas disponí-
veis, a vacina Pfizer-
B i o N T e c h , q u a n d o
administrada no es-
quema de duas doses
em crianças de 5 a 11
anos de idade, pode
ser eficaz na preven-
ção de doenças gra-
ves, potencialmente
fatais ou condições
que podem ser causa-
d a s p e l o S A R S -
CoV-2”, diz Mendes.

O gerente lembra
que as análises conta-
ram com a participa-
ção de diversos espe-
cialistas tanto da An-
visa como de outras
entidades. “Verifica-

mos segurança e tolera-
bilidade, em uma pri-
meira fase. Nela foram
aplicadas doses diferen-
tes. Com base no resul-
tado, chegamos à con-
clusão de que deveriam
ser aplicadas 10 micro-
gramas, quantidade in-
ferior à aplicada em
adultos”, explica.

Na comparação entre
crianças de 5 a 11 com pes-
soas de 16 a 25 anos (con-
siderando as doses cor-
respondentes a cada gru-
po), foi identificada a pre-
sença de anticorpos nas
crianças.

“Observamos desem-
penho satisfatório da
vacina também contra
a variante Delta”, res-
salta. “E não há relato
de nenhum evento ad-
verso sério, de preocu-
pação ou relato relacio-
nado a casos muito gra-
ves ou mortalidade por
conta da vacinação. Es-
se perfil de segurança é
m u i t o i m p o r t a n t e ” ,
completa.

DOSAGEM

De acordo com a geren-
te geral de Monitoramen-
to, Suzie Marie Gomes,
as doses de vacinas para
crianças é de um terço
em relação à dose e à for-
mulação aprovada ante-
riormente. Além disso, a
formulação pediátrica é
diferente. Ou seja, não se
pode fazer diluição da do-
se de adulto para a dose
de criança.

Suzie Marie acrescen-
ta que as crianças que
completarem 12 anos en-
tre a primeira e a segun-
da dose devem manter a
dose pediátrica. A geren-
te de Monitoramento res-
salta que não há estudos
sobre coadministração
com outras vacinas e
que, portanto, o uso de di-
ferentes vacina não é in-
dicado.

SECRETÁRIOS DE

SAÚDE

O Conselho Nacional
de Secretários de Saúde
(Conass) divulgou nota

na qual manifestou apoio
àaprovação do imunizan-
te para esse público. Nela,
o presidente da entidade,
Carlos Lula, destaca que o
imunizante já foi aprova-
do para a faixa etária pela
Agência Europeia de Me-
dicamentos (EMA), pela
Agência Americana Food
and Drug Administra-
tion (FDA) e pelo governo
de Israel.

“Tendo em vista que pa-
ra dar início à vacinação
nesta faixa etária será ne-
cessária formulação es-
pecífica desta vacina
com um terço da fórmu-
l a p a d r ã o , o C o n a s s
aguarda posicionamen-
to do Ministério da Saú-
de quanto à sua aquisi-
ção, o que é de sua compe-
tência”, diz Carlos Lula.

O Ministério da Saúde
informou que não há,
ainda, previsão sobre
quando começará a apli-
car a vacina da Pfizer em
crianças com idade en-
tre 5 e 11 anos.

*Com Agência Brasil

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Segundo a
Anvisa, as
crianças que
completarem
12 anos entre
a primeira e a
segunda dose
devem manter
a dose
pediátrica
contra a
Covid-19
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Protagonizando uma das produções mais suntuosas
doseventosdeMOC,MariaTerezaDiaseGuilhermeKene-
dylevaramamigosefamiliaresamarcarpresençanalin-
daeemocionantecerimôniadecasamento.Aigrejaesta-
va repleta de convidados que foram prestigiar o jovem
casal.MariaTerezafezseudiadenoivacomFláviaFabia-
ne e portou bouquet Tassi Costa. Demuito bomgosto, a
noiva usou ummaravilhoso vestido da grife Rosa Clará
da Casa Amarela (SP). Após a cerimônia, os convidados
foram recepcionados no Portal Eventos, decorado com
perfeição pelo Soberano Decorações (Rondinelly e Jú-
nior). O Buffet Maria Sabor deu um show gastronômico,
elogiadíssimo por todos. A apreciadamesa de doces foi
compostapor JabburSweetGourmet,GiancarloBarbosa
eMarildaCaires.Ocerimonial, ArianeOliveiraesuaequi-
pe, trabalhouem total sincronia egarantiu o sucessodo
evento.Foiumafestatotalmenteanimada,comapresen-
çadeamigosefamiliares,quetrouxeraindamaisbrilhoe
alegria ao casal. Parabéns aos noivos! Que tenhamuma
vidaplenademuitoamoreunião. Fotos: Gui Soares

Omaravilhoso enlace deMaria Tereza eGuilhermeKenedy

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com

Daniel Kenedy, PaulaMayrink,Guilherme

Kenedy,Maria Tereza Colares, EliéserKenedy

AmorimeLuciméreMartaAmorim

Onoivo comos padrinhos e amigosAnoiva comas amigas emadrinhas

Aevidente felicidadedosnoivosnasaídadaigreja

As avós: NilzaAmorim, DonaDúColares e

Maria José Sales

Leonardo, Renata, Guilherme,Maria Tereza,

Welington, Fátima,Anderson eAna Flávia

FátimaAlencareWelingtonColarescomasfilhas,

genrosenetos:Renata,Leonardo,Melissa,Nina,

JoãoPedro,noivosMariaTerezaeGuilherme,Ana

Flávia,Anderson,Larissa,PhilipeeAntonella

Os noivos comos filhos, noras, genros, netos e

bisnetos do saudoso sr. Adão e donaAntônia
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Dia 28 de novembro é o dia de Ação de Graças
nos Estados Unidos. Os americanos celebram co-
mendo e bebendo com fartura e gastando seu di-
nheiro para satisfazer os desejos pessoais.
É o dia demaior venda nas lojas americanas. Às

vezes penso que eles esqueceramdas lutas e pro-
blemas enfrentados pelos peregrinos que lá che-
garam, quandoancoraramseus barcos e suas es-
peranças nessa nova terra.
Não nos esqueçamos de agradecer a Deus por

suprir todas as nossas necessidades. Com esse
espírito de gratidão, façamos hoje uma lista das
bênçãos recebidas durante este ano.
Sou grata pela vida:
O ver, ouvir, respirar, falar;
Correr daqui, andar acolá
Semmedo de cair ou
Mesmo de tropeçar!

Sou grata pela família
Moeda de ouro por Deus concedida!

Com ela tudo se faz sonho
Só nela há aconchego e vida.
Na família tudo se resolve
Cada causa tem o seu intercessor
Que a abraça com zelo e ternura
Todos choram, sorriem e se abraçam
Num querer bem encômio de amor.

Sejamos agradecidos!
Em que a alma e o coração se façam presentes!
Que dois mil e vinte dois seja o ano da fé
Da esperança, da paz, da gratidão!
Minha disposição em servir
Meu desprendimento em agradecer
Minha vontade do nome de Deus exaltar
Seja maior bemmaior do que o meu lamentar!

“Coisa alguma tende mais a promover a saúde do
corpo e da alma do que um espírito de gratidão e
louvor. É um positivo dever resistir à melancolia, às
ideias e sentimentos de descontentamento – dever

tãogrande comoébuscar aDeus emoração. Os pro-
fessos cristãos que se estão sempre queixando, e
que parecem julgar que a alegria e a felicidade se-
jam um pecado, não possuem genuína religião”.
Ciência do Bom Viver, Ellen White

Tempo de agradecer

Pilar Literário Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com
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Melhor do BGW
Marcelo Jabulas

@mjabulas

O mundo já conhece a
lista dos vencedores do
Brazil Game Awards,
eleição que celebra os
melhores videogames
do ano, em que o Hoje
em Dia faz parte dos vo-
tantes.Este anoforam es-
colhidos games, estú-
dios e até equipes de eS-
p o r t s n u m a v o t a ç ã o
com 23 categorias.

Na categoria “Jogo do
Ano”, o vencedor foi “It
Takes Two”, do estúdio
Hazelight Studios, e com
distribuição da Electro-
nic Arts. No dia 9 de de-
zembro, o título já tinha
faturado o prêmio de me-
lhor jogo no The Game
Awards 2021.

O título coloca o jo-
gador numa aventura
que envolve um casal
em crise e que acaba
preso em corpos de bo-
necos, depois que a fi-

lha tenta encenar uma
reconciliação e suas lá-
grimas caem sobre os
brinquedos.

Apartirdaí,ocasalpreci-
sa atuar de forma conjun-
ta numa aventura guiada
por um livro com braços e
pernas, que atua como
uma espécie de terapeuta.

Com ótimos gráficos e
uma jogabilidade que
apresenta diferentes ân-
gulos de câmera, o jogo
caiu nas graças do públi-
co e dos votantes. Além
de faturar oprêmio de “Jo-
go do Ano”, o título ainda
faturou outras três indi-
cações: “Melhor Jogo Ori-
ginal”, “Melhor Jogo para
a Família” e “Melhor Mul-
tiplayer”.

MELHOR NACIONAL

Entre as categorias do
Brazil Game Awards há
uma que contempla pro-
duções brasileiras. O ga-
me vencedor foi “Horizon
Chase Turbo: Senna Sem-

pre”. O título da Aquiris
não é novidade, mas rece-
beu um conteúdo novo
que coloca o jogador para
percorrer a trajetória do
tricampeão de Fórmula 1
Ayrton Senna.

Com estilo que remete
aos games de corrida dos
anos 1990, o “Senna Sem-
pre”temcomograndenovi-
dade a visão de dentro do
cockpit, elemento que faz
menção ao clássico do Me-
ga Drive “Ayrton Senna’s
Super Monaco GP II”.

Já “God of War: Ragna-
rok”, ganhou como “Jogo
Mais Aguardado para
2022”, enquanto “Dea-
thloop” faturou na catego-
ria “Melhor Jogo de Tiro”.

Naescolhado“MelhorJo-
go de Ação e Aventura”, a
vitóriaficoucom“Marvel’s
GuardianoftheGalaxy”,as-
sim como “Forza Horizon
5”, como “Melhor Jogo de
Corrida” e Pokémon UNI-
TE, com o prêmio de “Me-
lhor Jogo Mobile”.

EA/DIVULGAÇÃO

Brazil Game Awards elege os jogos do ano e “It Takes Two” leva a melhor

CASOSDEFAMÍLIA–Bem feito e amigável, “It Takes Two” é eleito o “Melhor

Jogo doAno” doBrazil GameAwards, logo depois de faturar o TheGame

Awards, no dia 9 dezembro

Games

WB/DIVULGAÇÃO

Warner Play vai dar
brindes aos gamers
Da Redação

Quem é fã de games e
também curte os he-
róis da DC Comics po-
de se dar bem antes
mesmo de o “Bom Ve-
lhinho” fazer sua visi-
ta anual.

A Warner Play, divi-
são de games da War-
ner Bros, lançou uma
promoção “Vem Pro
Play!”, que premiará
quatro vencedores
com kits inspirados

nos heróis Batman e Su-
perman. O sorteio acon-
tecerá no sábado (18) e
as inscrições podem ser
feitas até esta sexta-fei-
ra (17).

Serão quatro kits, dois
de cada personagem,
que inclui cadeira ga-
mer, fone de ouvido Logi-
tech, mochila e caneca
estilizados de acordo
com o herói. O pacote
ainda inclui uma cópia
d o s g a m e s “ B a t m a n :
Arkham Knight”, “Bat-

m a n : R e t u r n T o
Arkham”, “Injustice 2:
Legendary Edition”, “LE-
GO DC Super Villains” e
“Mortal Kombat 11 Ed.
Vanilla”, todos para PS4.

Para participar, o inte-
ressado deverá se inscre-
ver no canal do Warner
Play no YouTube (youtu-
be.com/WarnerPlay),
em seguida acessar o si-
te warnerplay.com.br/
vem-pro-play e preen-
cher o formulário. É pre-
ciso ter mais de 18 anos.
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Futuro em jogo
Thiago Prata

@ThiagoPrata7

Esta sexta-feira será
decisiva para o futuro
do Cruzeiro. Das 18h30
às 20h30 são aguarda-
dos cerca de 3 mil pes-
soas, entre conselhei-
ros e associados celes-
tes, no parque esporti-
vo do Barro Preto para
uma votação. Está em
jogo a alteração do es-
tatuto do clube, o que
vai impactar direta-
mente na negociação
de até 90% das ações
da Sociedade Anôni-
ma do Futebol (SAF).
Assunto este que vem
dando o que falar nos
bastidores da Raposa.

Deacordocomoesta-
tuto da agremiação, no
máximo 49% dessas
ações poderiam ser
vendidas. Para aumen-
tar esse percentual, se
faz necessária uma
mudança na redação.
Diante desse cenário,
P e d r o M e s q u i t a ,
head da XP, uma das
empresas que estão
auxiliando o Cruzei-
ro a angariar investi-
dores, disse que deixa-
rá de ser parceiro do
clube caso não haja
essa alteração.

“Nos últimos meses,
t ivemos interações
com inúmeros investi-
dores. Posso afirmar
que todo investidor sé-
rio e de credibilidade
só vai investir no fute-
bol brasileiro se tiver o
controle da SAF e, de
preferência, com per-
centuais altos. Caso o
Cruzeiro não aprove a

venda do seu controle na
próxima sexta, nós da XP
deixaremos o comando
do processo, pois será in-
viável realizar uma tran-
sação que seja interessan-
te para o futuro do clube”,
escreveu Mesquita no
Twitter.

VOTAÇÃO
Há pesos diferentes nos

votos, de acordo com o
“status” dentro do clube:
peso seis para conselhei-
ros; cinco para natos; qua-
tro a efetivos; dois a su-
plentes; e um a associa-
dos, segundo informou a
assessoria de imprensa da
agremiação.

Para alterar ou man-

ter o estatuto atual, bas-
ta, no mínimo, uma vi-
tória simples, ou seja, a
metade mais um. Mas o
número dependeria do
peso de cada votante.
Exemplo: se um bene-
mérito votar a favor da
alteração, e um nato
for contra, são seis a
cinco para a mudança
da redação.

O voto será secreto, por
sertratar de uma regra es-
tatutária,ecadapessoare-
ceberá uma cédula com o
seguinte texto: “Assem-
bleia Geral de 17/12/2021.
Alteração do Estatuto do
Cruzeiro Esporte Clube,
conformeprevisto no edi-
tal de convocação publi-

cado em 02/12/2021. Você
é a favor da alteração do
Estatuto?”, além do espa-
ço destinado para o “sim”
e o “não”.

O clube também salien-
tou que não será definido
o percentual de venda das
ações da SAF nesta sexta,
apenas a aprovação dessa
possibilidade.

Torcidas organizadas já
avisaram que vão até o lo-
cal para acompanhar, do
ladodefora,avotação.Ha-
verá transmissão da As-
sembleia Geral no canal
daRaposanoYouTube,en-
tão qualquer cruzeirense
poderá acompanhar essas
horas que vão impactar
no futuro do clube.

Esportes

Votação desta sexta-feira, no Barro Preto, para mudança do estatuto do
Cruzeiro, vai impactar na negociação das ações da SAF

IGOR SALES/CRUZEIRO

CONVOCAÇÃO–Opresidente doCruzeiro, Sérgio SantosRodrigues, convocouumaAssembleiaGeral para esta sexta-feira, que vai

influenciar diretamentena SAF

“Caso o Cruzeiro não aprove a
venda do seu controle, nós da XP
deixaremos o comando do processo,
pois será inviável realizar uma
transação que seja interessante
para o clube”

Pedro Mesquita

Head da XP
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A segundaediçãodo
Pedalando pelo Natal
contou com diversas
emoções nestas últi-
mas semanas, reunin-
doamigoseapaixona-
dos pela bike. A tenda
da Aciclomoc foi mon-
tada no Parque Saga-
ranaeatendeuopúbli-
co comvárias doações
e pedaladas em rolos
de treinos. Momento
importanteparaadire-
toria da Associaçãode
Ciclistas,queestásem-
pre superando expec-
tativas. Parabéns a to-
dos.

O card preliminar do UFC 269 já
abriuo triunfoparaomontes-claren-
seAndréSergipanonooctógonomon-
tado na cidade de Las Vegas (EUA),
neste último sábado (11). Aparente-
mente Sergipano não teve dificulda-
desparavencerErykAnders,amplian-
do sua invencibilidade no UFC para
quatro vitórias seguidas. Para isso, o
pupilodosamantesdoMMAprecisou
demenosdecincominutosparavero
Sergipanoderrubar,pegarascostase
partirparaumachavedebraçoregis-
trandoosnúmeros finais do confron-
to. Estratégicodesdesempre,oatleta
brasileiro estudou o rival nos primei-
rosminutosantesdepartirparacima,
abrindoocaminhoparafinalizara lu-
ta. Sergipano já soma 22 vitórias no
MMAe vemconstruindouma carreira
demestre. Parabéns.

A 11ª subseçãodeMontesClaros comemorao2º
lugar geral nos jogos dos Advogados Mineiros
2021. Ao todo foram oito troféus classificados em
várias categorias. Dentre elas, tênis de quadra
masculino e feminino, xadrez, futebol de campo,
peteca, handebol masculino e atletismo femini-
no. Parabéns a todos os colegas advogados pelo
empenhoededicação.OABdeMontesClarossem-
pre valorizando aprática esportiva e o bem-estar
de toda a classe.

Campanha Pedalando
pelo Natal

U.F.C.

Esporte OAB

REDES SOCIAIS

Aventureiros do Sertão Eudóxio Rabelo

eudoxio.rabelo@funorte.edu.br

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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